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DIMECRES

18 DE JULIOL DEL 200756 el Periódico

n tres minutse

«L’Àfrica té dues cares:
la pobresa i l’esperança»

33 Youssou N’Dour.

Youssou N’Dour

Adorat al seu Senegal natal i a tota
l’Àfrica, l’artista i ambaixador de
causes humanitàries actua avui al
Poble Espanyol dins del B-Estival.

Músic i cantant

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–Vostè, com Bono, d’U2, se cita
amb Bush i els poderosos per cla-
mar ajuda per a l’Àfrica. ¿Per què
no entra en política?
–Hi ha dues maneres de fer política:
una és estar dins i una altra, portar
els missatges per tot el món a través
de la música. Jo intento remoure
consciències d’aquesta manera.

–¿I quines solucions hi veu?
–Falta diàleg. Per eradicar la sida, la
malària, els medicaments haurien

de ser gratuïts. Sobre els conflictes
religiosoculturals, costa d’entendre
que la diversitat és una riquesa, no
un problema. Pel que fa a la fam,
s’ha d’invertir més a l’Àfrica, en for-
mació. L’educació és la base de tot.

–Moltes pasteres vénen del seu
país.
–Per a ells això és El Dorado i s’arris-
quen. Hi ha dies que no tenen res
per menjar. Els que aconsegueixen
feina envien els diners a la família.
Però l’Àfrica té les dues cares: la de
la pobresa i la de l’esperança i la feli-
citat. A la comunitat hi ha una gran
solidaritat, una vida en comú, que
aquí no existeix. Són positius i
veuen el futur amb esperança.

–¿Què pensa quan ve a Europa i
veu els seus paisans venent còpies
il.legals dels seus discos?
–Per a mi la música és més impor-
tant que vendre discos. Crec que una

bona iniciativa és el que ha fet Prin-
ce a Anglaterra [regalar el disc amb
un magazín dominical]. La falta de
feina és una tragèdia.

–Vostè també va treballar molt...
–Sí, als 13 anys ja estava en una ban-
da. Vaig haver de lluitar, estudiar,
viatjar... El talent no és suficient.H

ríticac

Autor: Mark Ravenhill.
Director: Josep Maria Mestres.
Teatre: Sala Petita del TNC.
Estrena: 12 de juliol.

Reivindicació homosexual

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

‘EL MALETÍ O LA
IMPORTÀNCIA DE SER ALGÚ’

El plantejament de l’obra del tre-
mebund Mark Ravenhill és inte-
ressant: una parella de gais busca
la paternitat i dues lesbianes, la
maternitat. El tema de les reivin-
dicacions homosexuals del dret
d’adopció està servit. L’obra juga
al seu torn amb els ritmes i algu-
nes referències de La importància
de dir-se Ernest, d’Oscar Wilde, i en
algun moment mescla les dues
èpoques: la de finals del segle XIX
i l’actual. No hi ha dogmatismes
per cap banda i sí que hi apareix
el caràcter bromista i satíric de
Les polaroids explícites i Shopping
and fucking, del mateix autor, di-

rigides aquí per Josep Maria Mestres
(el 2001) i Ostermeier (2003). Mestres
firma ara, al Grec, El maletí o la im-
portància de ser algú...

Els personatges es mouen amb ab-
soluta normalitat i van a la seva.
L’autor els dibuixa amb un punt de
provocació que ells aprofiten per fer
més creïbles les seves històries. Per-
sonatges que lluiten amb la direcció
de Mestres per ser més lliures i ins-
tal.lar-se, excessivament des del meu
punt de vista, en la crispació. Tant
en els programes de mà com al
vestíbul del teatre s’avisa els especta-
dors que algunes escenes poden fe-
rir la seva sensibilitat. És un avís exa-
gerat si jutgem pel que hem vist. I
evidentment no és aquest el tema de
l’obra. Ravenhill aborda un tema i
una reflexió interessant, però no
aconsegueix una funció apassionant
ni d’aspectes polèmics.

Però l’obra no deixa de ser una
aposta atractiva, en què l’autor sem-
bla decantar-se pels que s’oposen al
dret d’adopció per als gais. Se n’ha
de subratllar la direcció meticulosa,
exigent i molt treballada de Mestres.
Entre els intèrprets, dos noms que
destaquen: Òscar Molina i Anna Yco-
balzeta.H


